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Vammaisneuvosto 9 § Vammaisneuvoston kokouksen järjestäytyminen 

 

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Heikura 

ja Jari Stoor.  

  

Päätösehdotus:  

Vammaisneuvoston puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi ja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi 

vammaisneuvoston jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Edelleen 

vammaisneuvosto päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ilmoittavat yhteystietonsa.  

Sovitaan kokousmateriaalin toimittamistavasta.  

 

Selostus: 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, 

kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on 

todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Vammaisneuvoston kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 

pöytäkirjan tarkistuspäivämäärää seuraavana arkipäivänä kunnan 

virastotalolla ja Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, 

pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli 

heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden 

allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. 

 

Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus 

osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Vammaisneuvosto 10 § Virastotalon esteettömyys 

 

Päätös: 

Keskustelu esitetään virastotalon taloyhtiölle. Vanhusneuvostolle 

esitetään, että se käsittelisi asiaa ja yhtyisi aloitteeseen 

akustiikan parantamisesta.  

 

 

Selostus:  

Isännöitsijä Mirja Tervo oli asiantuntijana kuultavana asian 

käsittelyn ajan. 

Valaistus: Mirja Tervo kertoi, että valaistuksen osalta on pyydetty 

tarjous yhdessä kunnan kanssa. Suunnitteilla led-valaistus ja uudet 

valaisimet. Myös pihan valaistusta lisätään.  

Keskustelussa pyydettiin huomioimaan yläaulan käyttö näyttelyiden 

pitopaikkana. Tarvittaisiin yläaulaan kohdistettavat valaisimet.  

Portaikon valaiseminen on tärkeää. Portaat yläkertaan myös jyrkät ja 

askelma lyhyt. Mahdollisesti portaiden turvallisuutta voitaisiin 

parantaa maalaamalla tai pinnoittamalla. Koroke portaiden alapäässä 

tarpeeton. Punatiiliset alueet pimeitä.  

Akustiikka: Kokoustiloissa kuuleminen vaikeaa kaikumisen vuoksi. 

Mirja Tervo esitti että vammaisneuvoston tulisi tehdä aloite 

kunnalle, että akustiikkaa parannettaisiin kokoustilojen korjauksen 

yhteydessä. Tarvittaessa voitaisiin kutsua asiantuntija tai itse 

perehtyä asiaan. Tarvitaan myös äänimaailma joka auttaa mm. 

suunnistamisessa.  

Hyvä olisi pyytää vanhusneuvostoa käsittelemään asiaa ja esittää 

vanhusneuvostolle yhteistä aloitetta akustiikan parantamiseksi. 

Esteettömyys liikkumisen suhteen Kahden ulko-oven läpi on vaikea 

päästä jos käyttää apuvälineitä. Isännöitsijä lupasi selvittää 

voidaanko asia korjata kun ovet lähiaikoina uusitaan. Kynnykset on 

oltava paloturvallisuuden vuoksi. Ehkä voisi rakentaa liuska. 

Julkisia tiloja koskeviin säädöksiin tulisi perehtyä. Alakerrassa 

inva-WC, mutta sinne ei ole opastusta. Yläkerrassa ei ole inva-

WC:tä.  

Hissin toiminta. Hissi on juuttunut josta syystä se on lukossa. 

Kutsuminen puhelimella. Kunnan viraston hälytysjärjestelmiä 

uusitaan. Mahdollisesti kutsu voisi olla hälytysjärjestelmässä.  

Olisi mahdollista saada hissi joka voisi olla auki ja joko voisi 

olla käytettävissä?  

Portaikko ongelmallinen.  

Saavutettavuus Opastus paremmaksi. Esimerkiksi kartta talosta ja eri 

toimintojen sijainnista. Henkilökunnan koulutus vammaisen henkilön 

kohtaamisessa. Pop up-kahvila ollut hyvä.  

 

Mirja Tervo poistui kokouksesta keskustelun jälkeen.  
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Vammaisneuvosto 11 § Hyvinvointikertomuksen toimenpideohjelman 

tarkistaminen 

 

Päätös:  

Vammaisneuvosto esittää Hyvinvointikertomuksen toimenpideohjelman 

tarkistukseen seuraavaa: 

Esitetään varattavaksi määräraha kuljetuspalveluun niin että 

tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin osallistuminen mahdollistuu.  

Kansalaisopiston toiminta ja erityisryhmien toimintamahdollisuudet 

turvattava. 

Mielenterveyskuntoutujille kerhotoimintaa.  

Erityislapset tulisi huomioida lapsille kerhoja ja toimintaa 

järjestettäessä.  

Lähiliikuntamahdollisuudet tulisi turvata, myös kylissä.   

Koulutusta erityistarpeiden huomioimisesta järjestäjille, ohjaajille 

ja viranhaltijoille sekä luottamushenkilöille.   

 

Käsittely: 

Esille tuli liikkumispalveluiden parantaminen.  Ilta-aikana ei ole 

kutsutaksiliikennettä ja kunnan kuljetuspalvelussa 

myöntämiskriteerit tiukat.   

Laki antaa kunnalle harkintavaltaa myöntämiseen. Kuljetuspalvelua 

tulisi kunnassa laajentaa ja kehittää niin, että ilta-aikaisin olisi 

mahdollista osallistua kulttuuritapahtumiin.  

Esimerkiksi vakitapahtumiin esim. Täyden kuun taitteessa.  

Kansalaisopiston kurssit tärkeitä esim. musiikkikurssit. 

Mielenterveyskuntoutujien säännöllinen kerho toiveena.  

Erityislapset tulisi huomioida lapsille toimintaa ja kerhoja 

järjestettäessä, esimerkiksi omia kerhoja. 

Liikuntamahdollisuudet tulisi turvata. Tulisi olla matalan kynnyksen 

liikuntatoimintaa, Hettaan ja sivukylillä.   

Koulutusta vetäjille ja ohjaajille sekä järjestäville tahoille 

koulutusta erityistarpeiden huomioimisesta.  

Liikunnan lisäksi pitäisi olla tarjota myös harrastusmahdollisuutta. 
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Vammaisneuvosto 12 § Edellisestä kokouksesta siirtyneet asiat 

 

Päätös:  

Todetaan että digi-valmiuksia koskeva valmistelu jatkuu.  

EU-vammaiskortti; perusturvajohtajalle tehtäväksi huolehtia että 

kortista tiedotetaan vammaisille henkilöille ja palvelun tarjoajille 

esim. yritysfoorumissa. 

Syksyn tilaisuus:  

Tilaisuus ehkä vanhusten viikolla lokakuussa. Annikki Kallioniemi 

selvittää mikä vanhusten viikolle suunniteltu. Mahdollisesti 

järjestäjien yhteiskokous.  

 

Käsittely: 

Digi-valmius; asian valmistelu jatkuu.  

Eurooppalainen vammaiskortti; tulossa käyttöön lähiaikoina. 

Syksyn tilaisuus: Esteetön ja energinen Enontekiö vanhusten viikolla 

yksi päivä. Tarjotaan myös koululaisille. Kutsutaan kiinnostavia ja 

innostavia vieraita. Mika Heikura lupautui selvittämään mahdollisia 

vieraita. Kuuloasia vanhusten viikolla esillä esimerkiksi kuulon ja 

näön mittaus.  
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Vammaisneuvosto 13 § Tiedoksi saatettavat asiat  

 

Yhdistysfoorumi; Mika Heikura osallistui yhdistysfoorumiin 

vammaisneuvoston edustajana. Mm. toiminnan vuosikello ja 

ohjaajakoulutus suunnitteilla. 

 

Maakuntavalmistelun kuntakierros 31.5.2018 Ohjelma lähetetään 

vammaisneuvoston jäsenille kun se ilmestyy. 
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Vammaisneuvosto 14 § Vammaisneuvoston jäsenten esille ottamat asiat 

 

1.Tulkkipalvelua on ollut Kelan kilpailutuksen vuoksi vaikeata saada 

Enontekiöllä.  

 

Päätös: 

Tulkkipalvelujen turvaaminen Enontekiölle huomioitava kunnan 

edunvalvontatyössä. 

 

 

2. Hyvinvointikyselyssä kuntalaisille tulisi kysyä kokemuksista 

terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta ja kuinka moni joutuu 

tinkimään välttämättömistä lääkkeistä asumismenojen vuoksi.  

 

Päätös:  

Toive kyselyyn esitetään asiaa valmistelevalle Inka Alapuraselle. 

Kysely tuodaan kommentoitavaksi vammaisneuvoston seuraavaan 

kokoukseen jos aikataulu sen sallii. 

 

 

3. Valviran rajoitukset lääkkeiden määräämiseen estävät tarkoituksen 

mukaista lääkitystä. Esimerkiksi kilpirauhasen toimintahäiriöissä.  
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Vammaisneuvosto 15 § Seuraava kokous 

 

Seuraava kokous 4.9.2018 klo 12.00 alkaen. Tässä yhteydessä 

vammaisneuvosto päätti että liitteet lähetetään pdf-tiedostoina.  

 

Vammaisneuvoston kokoukset merkitään myös kunnan vuosikelloon.  

Linkki vuosikelloon lähetetään seuraavan kokouksen yhteydessä.  

 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.40.  

 


